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Protokoll fört vid Sällskapet Oxhornets månadsmöte/surströmmingspartaj den  

13 augusti 2013 på Lundmarks nya altan i Krontorp 

 

 

Närvarande: Harry Kjellman Sekreterare 

  Douglas Gustafsson Kassör  

  Bengt Ryberg Obstinat sjuk-gymnast  

  Douglas Lundmark Lokalvärd 1 

  Mikael Rönnlund Ordförande 

  Claes Å Gustavsson  FIDO 

  Bertil Ström   

  Jan Karlsson  

  Lars Åke Stenlund 

  Jan Olof Karlsson 

  Tomas Carlsson 

  Krister Haglund 

  Ronald Lundgren Valberedning 3 

  Inge Andersson 

  Åke Almkvist 

   

    

Gäster:  Maria Lundmark Lokalvärd 2 

  Lars (Lucy) Olsson 

    

 

  Tot. 17 personer 
 

Distribution: Till samtliga medlemmar i Sällskapet Oxhornet som kan nås per 

E-post samt till kvällens gäster i mån av tillgång till aktuella  

E-postadresser. 

 

  

Sammanfattning: 

 
Denhär kvällen började med att någon skarpsynt jävel konstaterade att både Ord. Ordförande 

samt Ord. Sekreterare var på plats vilket då skulle vara en mycket ovanlig företeelse värd att 

notera, men man ska ju börja med det positiva:  

Denna underbara surströmming med tillhörande ritualer. Miljoners tack till värdparet 

Lundmark, ni har mer än väl gjort er förtjänta av Kvällens Ros. Dehär sammankomsterna har 

blivit en kär tradition för oss förståsigpåare som vi numera ser fram emot varje sensommar.  

 



 2 

                    

Naturligtvis fanns det även veklingar vars smaklökar inte kan förmås att uppskatta dessa 

kulinariska höjdpunkter.  

 

Kanske kunde man ändra uppfattning bara man gav firrarna en chans! Själv var det först här i 

Mariestad som jag kom till insikt om den goa surströmmingen. Den hade nog aldrig blivit 

aktuell för mig om jag inte börjat umgås med mina norrländska grannar här i Mariestad. 

Numera ger jag mig inte ens tid att göra klämmor utan kastar i mig godsakerna innan Herr 

ordförande hinner äta upp alla fiskar, i år var han dock något försiktigare än vanligt, kanske 

har han nya förhållningsregler hemifrån, normalt brukar han vräka i sig ett 40-tal firrar. 

 

I övrigt uppenbarade sig kvällens första problem redan när föregående protokoll skulle 

genomgås. Alla vi ansvariga som brukar ta med oss de skriftliga upplagorna av protokollen 

var så fixerade av den förestående luktupplevelsen att vi glömt av allt annat. 

Nåväl, Tomas C. ville visa hur man enkelt kan öppna Oxhornets hemsida för att sedan få 

tillgång till ifrågavarande protokoll. 

 

Det tog sin lilla tid och man kunde konstatera att skadeglädjen spred sig runt bordet. Man kan 

väl också säga att: Otack är världens lön! Det hela berodde visst på felaktigt format ett 

begrepp som vi från stenåldern aldrig behöver drabbas av! Så småningom löste sig dock det 

hela och Herr Ordförande kunde ägna sig åt högläsning från sin IPhone. 

 

Nästa problem uppenbarade sig vid avstämningen av kvällens ölförbrukning, det visade sig  

att Alzheimer slagit till igen och vi druckit 7 extra öl utöver de 55 redovisade! Det kommer att 

vankas efterräkningar bara vår eminenta styrelse behandlat ärendet! 

 

Beslöts att Herr Ordförande omg. kallar till styrelsemöte där ovanstående  Mikael R.                                                 

skall behandlas samt även en allmän översyn av säkerhetsnivån i klubblokalen  

verkställas.   

 

Nu till månadsmötet där följande avhandlades: 

 

1) Herr ordförande hälsade välkomna till Kvällens möte å Värden                                                          

o Värdinnans vägnar!  

 

2) Föregående protokoll befanns vara i sin ordning och lades till                                   

handlingarna! 

 

3) Det fanns ingen som var villig att åta sig Ölnamnpresentationen! 

 

4) Månadens ölnyhet utgick pga. förestående surströmmingspartaj! 

 

5) Aktuell Dartstatus … vad då?   

 

6) Kommande möte som är halvårsmöte förläggs till Hjorten den Mikael R.                                                               

10 sept. Kl 19 Lokalvärd är Mikael R. + medhjälpare.  

 

7) Surdegar och andra påhopp. Det hummades visst något om en halv Tomas C.                                      

surdeg  pga. Åke A:s mailadress inte fungerar likaså hotade man i                                        

framtiden med en hel surdeg för säkerheten i klubblokalen! 
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8) Under Projektredovisningen gjordes krampaktiga försök att få igång                                       

något som kan falla ut under vinteraktiviteter såsom Julbord. Trots                               

upprepade försök fanns det ingen som frivilligt anmälde sig att hålla i                                             

detta, bordet lades på is!                                                                                                                       

När det gäller övriga aktiviteter beslöt man att ta upp detta med Mikael R.                                                 

Ingmar O. Det gällde närmast en Oktoberfestival samt något som                                                  

kallas Speed o Design! 

 

9) Övriga frågor … Suck! 

 

10) Ordförande tackade för vår odelade uppmärksamhet och Avslutade                                               

mötet i god ordning! 

 

  

* * * 

 
Beverly Hills 2013-08-13 

 
Er tillgivne sanningssägare, Harry K. 

 

                                                              

                                                                                                                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surströmming 13.8.2013 
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PS. 

Som en liten påminnelse om våra ”självpåtagna förpliktelser” kommer jag alltid att anslå 

aktuellt läge i slutet av våra protokoll. Ingen läskunnig medlem kan därmed skylla på dåligt 

minne, man kan även med fördel samordna sina förpliktelser med övriga medlemmars 

insatser! 

 

Snart … kan det se ut såhär: 

 

 

Ölföredragen: 1.  

2.   

  3.    

4.  

   

 

Lokal / Husvärdar: 1. Septembermötet = Mikael R. Jan K. samt Torbjörn W. 

 

 

Surdegarna:  1. ½ Surdeg för missad mailadress till Åke A. Tomas C.  

 

 

Saknade 

levnadsbeskrivningar: 1. Jan Karlsson 

  2. Torbjörn Wentzel 

  3. Lars Åke Stenlund 

  4. Jan Eliasson 

  5. Mikael Hilmersson 

  6. Simon Issa 

  7. Klas Gustavsson 

  8. Krister Haglund 

  9. Bengt Ryberg 

 

 

OBS! Husvärdar som ej kan närvara och utföra sina 

ålägganden skall själva skaffa fram ersättare! 

 

 

 

 

 


